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Naturalny ruch ludzkiego umys³u odbywa siê nie od przyjemnoci do przyjemnoci, ale od nadziei do nadziei.
Samuel Johnson

Nr 48 (517)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

4 grudnia 2007 r .

Marian Podziewski

... zosta³ 29 listopada powo³any przez Premiera Donalda Tuska wojewod¹ warmiñsko-mazurskim. Go³dapianin jest rekomendowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Obecnie w najwy¿szych w³adzach sejmiku wojewódzkiego jest jeszcze Jaros³aw S³oma (Go³dap) oraz olecczanin Edward
Adamczyk.

Nowe stypendia

Burmistrz Wac³aw Olszewski rozporz¹dzeniem wprowadzi³
nowe stypendia dla uczniów klas IV - VI szkó³ podstawowych oraz I-III gimnazjów. Bêd¹ one przyznawane za wyniki
w nauce oraz osi¹gniêcia sportowe. Najwybitniejsi uczniowie
dostan¹ je dwa razy w roku po zakoñczeniu ka¿dego semestru. Wysokoæ pojedynczego stypendium to 128 z³otych.

Nr 48
(517)

Cena 1,40 z³

XXVIII SZTAMA

Spotkania
Program

ze Sztuk¹ Alternatywn¹
7-8.12.2007
r.
zamieszczamy na s. 11.

Regulamin mówi, ¿e jeden uczeñ mo¿e dostaæ dwa stypendia
równoczenie: za wyniki sportowe i za dobr¹ naukê.
Nowe stypendia bêd¹ przyznawane niezale¿nie od jakichkolwiek wiadczeñ jakie uczeñ otrzymuje. Nie bêdzie te¿ przyznanie uzale¿nione od sytuacji materialnej ucznia.
Ka¿da szko³a opracuje regulamin przyznawania stypendiów.
Iloæ stypendiów bêdzie uzale¿niona od iloci uczniów. Regulamin przyjmuje, ¿e jedno stypendium bêdzie przyznawane
na ka¿de 50 dzieci w szkole.

WARTO
PRZECZYTAÆ
* Fabryka biodiesla  s. 3.
* Uczniowie ZSiL w Olsztynie  s. 7.
* Konferencja w rodowiskowym Domu Samopomocy 
s. 8-9

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
NOWA LINIA ELEKTRONARZÊDZI MARKI

EINHELL

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V71302)

SZOKUJ¥CO NISKIE CENY!!!

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

(V69904)

* Fotoreporta¿ Boles³wa S³omkowskiego  VI Ogólnopolski
Turniej Tañca Towarzyskiego Olecko 2007  s. 12-13.

Centrum Handlowe IMPULS og³asza Konkurs
Gwiazdkowy w dniach 26 listopada - 22 grudnia 2007r.
Przyjd, zrób zakupy, wype³nij kupon i we w nim
udzia³. Atrakcyjne nagrody czekaj¹!
ZAPRASZAMY!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Pijani kierowcy

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 19 listopada o 15.50 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ naderwana rynnê na
budynku przy ul. Kolejowej.
 20 listopada o 9.25 jeden zastêp OSP
Mazury gasi³ w Gryzach po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 21 listopada o 19.03 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ drzewo powalone na
drogê w pobli¿u tej miejscowoci.
 22 listopada o 8.32 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Kukowie skutki kolizji
drogowej.
 22 listopada o 11.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Gaskach drewno zgubione na zakrêcie przez samochód ciê¿arowy.
 22 listopada o 16.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Prusa po¿ar sadzy
w kominie domu mieszkalnego.
 23 listopada o 14.55 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Sedrankach skutki wypadku drogowego.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Mariusz Domin

 26 listopada o 6.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z ³azienki mieszkania na osiedlu Siejnik.
 26 listopada o 9.05 jeden zastêp JRG
PSP poprawia³ naruszone dachówki na
budynku przy ul. Zamkowej.
 26 listopada o 10.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar w piwnicy bloku mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
 26 listopada o 17.30 jeden zastêp OSP
Wieliczki zabezpiecza³ iskrz¹c¹ trakcjê
elektryczn¹ nad drog¹ w Wieliczkach.
 26 listopada o 18.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w budynku przy ul. Kolejowej po¿ar sadzy w kominie.
 27 listopada o 14.44 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 28 listopada o 17.34 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z
jedni ul. E³ckiej.
 29 listopada o 14.20 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 30 listopada o 15.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Przemys³owej po¿ar
mieci w mietniku na hali.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V67605)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

 23 listopada o 45 minut po pó³nocy
patrol policji zatrzyma³ jad¹ce al. Wojska
Polskiego BMW. Kieruj¹ nim dwudziestoletni Sebastian T. by³ pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych.
 25 listopada o 3.25 policjanci zatrzymali
na ul. Go³dapskiej BMW. Kieruj¹cy nim
dwudziestodwuletni Tomasz W. mia³ we
krwi 0,88 promila alkoholu.
 25 listopada o 3.50 na ul. Wojska Polskiego zatrzymano VW Passata. Kieruj¹ca samochodem trzydziestojednoletnia Ma³gorzata S. nie zezwoli³a na
próbê alkomatem. Pobrano od niej krew
na obecnoæ alkoholu.
 Tego samego dnia o 4.17 policjanci zatrzymali na ul. Go³dapskiej Mercedesa, którym kierowa³ czterdziestotrzyletni Damian M. Mia³ on we krwi 0,42
promila alkoholu.
 25 listopada o 15.40 patrol policji zatrzyma³ w Kowalach Oleckich Fiata. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Rafa³
B. mia³ we krwi 2,1 promila alkoholu.
 27 listopada o 0.20 policjanci zatrzymali w Olecku Hondê Concerto. Kieruj¹cy ni¹ dwudziestoczteroletni Micha³ D. prowadzi³ samochód pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych.
 28 listopada o 21.35 policjanci zatrzymali jad¹cego ul. Produkcyjn¹ VW
Sirocco. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Pawe³ J. mia³ we krwi 2,46 promila alkoholu.
 30 listopada policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem piêædziesiêciodwuletniego
Ireneusza S. Mia³ on we krwi 1,84 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 23.20 zatrzymano
w Gi¿ach VW Golfa kierowanego przez
czterdziestoletniego Henryka S. Kierowca
mia³ we krwi 1,1 promila alkoholu.
 2 grudnia o 0.45 policjanci zatrzymali
Fiata Palio, którym kierowa³ trzydziestodwuletni Bogdan S. Kierowca mia³
we krwi 1,26 promila alkoholu.

ELF

ul. Armii Krajowej 24
MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu
nowy towar!

Godziny otwarcia:
1000-17 00
(L20806)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V71002)
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!
Dy¿ury aptek
 4-9.12.2007r., ul. Kolejowa 15
 10-16.12.2007r., ul. Sk³adowa 6

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Marian Buczkowski
 Teresa Fiedorowicz
 J. Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Mariusz Koszycki
 Maciej Zimorowin

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Zaproszenie na spotkanie
w Starostwie

Zapraszam serdecznie na spotkanie 04.12.2007 r. (wtorek)
o godz. 1000 w sali konferencyjnej (nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku w sprawie przyst¹pienia Powiatu Oleckiego do
programu pilota¿owego Przeciwdzia³anie poprzez sport agresji
i przestêpczoci wród dzieci i m³odzie¿y w województwie warmiñsko-mazurskim oraz prezentacji Lokalnej Organizacji Turystycznej jako organizacji s³u¿¹cej rozwojowi turystyki.
Program spotkania:
1. Powitanie uczestników spotkania  Stanis³aw L. Ramotowski,
Starosta Olecki.
2. G³ówne za³o¿enia programu pilota¿owego Przeciwdzia³anie
poprzez sport agresji i przestêpczoci wród dzieci i m³odzie¿y w Województwie Warmiñsko-Mazurskim  Jaros³aw
Klimczak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdzia³ania
Agresji i Patologii Wród Dzieci i M³odzie¿y.
3. Zapytania goci dotycz¹ce oferty programowej.
4. Podpisanie listu intencyjnego o przyst¹pieniu powiatu oleckiego
do programu pilota¿owego.
5. Przedstawienie podjêtych dzia³añ w celu powo³ania na terenie powiatu oleckiego Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Maria W. Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki.
6. Lokalna Organizacja Turystyczna jako podmiot realizuj¹cy
zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki  Jaros³aw
Klimczak, Prezes Warmiñsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie.
7. Dyskusja w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.
8. Podpisanie wstêpnej deklaracji przyst¹pienia do Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
9. Podsumowanie, zakoñczenie spotkania.
Z powa¿aniem
Maria Wanda Dzienisiewicz
Wicestarosta Olecki

Wszechnica Mazurska

... zmieni³a swego za³o¿yciela. Uchwa³¹ nr 975/07
z 24 lutego b.r. Zarz¹d G³ównego Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego wyrazi³ zgodê na przeniesienie pozwolenia na utworzenie uczelni na rzecz Stowarzyszenia Wspierania
Edukacji w Olecku.
Tak wiêc od 24 lutego 2007 roku uczelnia jest w³asnoci¹
oleckiego Stowarzyszenia.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa batiku Barbary Kolejnik, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku 
od pi¹tku) wystawa
* galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze) 
Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk,
fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
4 grudnia (wtorek)
16.30  seminarium Przesz³oæ i dzieñ dzisiejszy Mongolii i
Chin  Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
17.00  U¯KS Spinaker Wêgorzewo - Lega Olecko, mecz wyjazdowy tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
6 grudnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32, (Starostwo)
17.00  Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze MLKS
Czarni  sala konferencyjna Ratusza (plac Wolnoci 3)
17.00  UKS Victoria Wiêcki II - Geodezja Olecko, mecz wyjazdowy tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
7 grudnia (pi¹tek)
17.00  Usta/Lenia  Teart Terminus a Quo (Nowa Sól) 
spektakl teatralny - sala AGT (Sztama)
18.00  koncert Kopie i Orygina³y  sala widowiskowa ROK
Mazury Garbate (Sztama)
19.15  wernisa¿ Czwórka bez sternika  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa  plac Wolnoci 22 (Sztama)
20.00  Kaukazki Priviet  Cieszyñskie Studio Teatralne, spektakl teatralny - sala AGT (Sztama)
8 grudnia (sobota)
17.00  koncert Sztamy (sala AGT)
17.00  U Pana Boga w ogródku, film, kino
19.00  Halloween, film, kino
9 grudnia (niedziela)
* Akcja Pajacyk w oleckich restauracjach  1/10 obrotu na
rzecz najbiedniejszych rodzin (uczestnicz¹: restauracje Astra
i Koala)
17.00  U Pana Boga w ogródku, film, kino
19.00  Halloween, film, kino
11 grudnia (wtorek)
10.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na cinkê przydro¿nych drzew og³oszonym przez PZD (szczegó³y TO 47)
14 grudnia (pi¹tek)
18.00  Lega Olecko  UKS Victoria Wiêcki II, mecz tenisa
sto³owego Ligi Regionalnej
18.00  Geodezja Olecko  UKS Victoria Wiêcki I, mecz tenisa sto³owego Ligi Regionalnej

OG£OSZENIE

OLMEDICA w Olecku Spó³ka z o.o. zatrudni Pracownika Prosektorium z przeszkoleniem z zakresu wykonywania sekcji zw³ok.
Szczegó³owe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dzia³em
kadr. Zg³oszenia prosimy kierowaæ pod adres: OLMEDICA w Olecku Spó³ka z o.o. 19-400 Olecko, ul. Go³dapska
1, tel. (087) 5202543; (087) 520 22 95.
(K23701)

(V63009)

(V73601)
ZAPRASZAMY
Sklep rybny Kasia, ul. Kolejowa 21
Hurtownia Ryb Kasia, ul. Go³dapska 31
tel. (087) 520-00-80

WESO£YCH WI¥T

(V72002)

Ryby s³odkowodne i morskie
TRANSYACHT, J.M. Makowscy s.j.,
ul. E³cka 2, 19-400 Olecko

zatrudni kierowców. Tel. (087) 523-04-70

"
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Fabryka biodiesla

19 i 20 listopada przebywali w Olecku inwestorzy austriaccy
zainteresowani zbudowaniem w naszym miecie fabryki biodisla. Siedmioosobowa grupa, w sk³ad której weszli zarówno
biznesmeni, jak i konstruktorzy-in¿ynierowie bardzo pozytywnie
oceni³a przydatnoæ dzia³ki w okolicach osiedla Lesk. Uznali
j¹ za idealne miejsce pod fabrykê.
Natomiast pewien niepokój mo¿e wi¹zaæ siê z tym, ¿e
inwestorzy liczyli na dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast dofinansowanie to jest praktycznie minimalne. Górny
limit wynosi bowiem 2 miliony z³otych. Przy inwestycji za 400
milionów kwota ta jest kropl¹ w morzu. Inwestorzy postanowili szukaæ rodków unijnych na szczeblu centralnym z programu Infrastruktura i rodowisko. W programie tym na
Polskê jest 36 miliardów euro. Je¿eli znajd¹ tam pieni¹dze, to
inwestycja na 100% bêdzie w Olecku. Je¿eli nie znajd¹ funduszy, to ca³e przedsiêwziêcie stoi pod znakiem zapytania. S¹
rozwa¿ane warianty, ¿e mo¿e byæ realizowana tylko czêæ projektu
- sama fabryka biodisla. Trudno na ten temat co powiedzieæ.
Inwestorzy zawiedzeni s¹ ze wzglêdu na niskie dofinansowanie. W ka¿dym b¹d razie nie powiedzieli nie i nie powiedzieli na 100% tak  podsumowa³ spotkanie Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Miasto ostatnio kupi³o 18 hektarów ziemi w³anie w tym
celu.

Centrum Ratownictwa
Wodnego w G¹skach

Trwaj¹ prace projektowe tej inwestycji.
29 listopada Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê z wykonawcami. Projekt
ma zostaæ dostarczony do oceny w przeci¹gu bie¿¹cego tygodnia.

16 listopada

... Urz¹d Miejski zawar³ umowê z przedsiêbiorc¹ oleckim na remont ³awek na
stadionie miejskim. Umowê zawarto z tzw.
wolnej rêki, poniewa¿ do dwóch wczeniejszych przetargów nie zg³osi³a siê
¿adna firma

Wypadki

27 listopada o 7.00 w Olecku Ma³ym dosz³o do wypadku
drogowego. Dwudziestoczteroletni Piotr P., kieruj¹cy Skod¹
Favorit, nie dostosowa³ szybkoci do panuj¹cych warunków
drogowych. Zjecha³ na lewy pas drogi i zderzy³ siê czo³owo z
nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Fiatem 126p. pasa¿erka Fiata z
ranami ciêtymi twarzy oraz licznymi pot³uczeniami zosta³a umieszczona w szpitalu w E³ku.
***
1 grudnia na ulicy Go³dapskiej dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy Audi Adam O. nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci przy wyprzedzaniu i potr¹ci³ piêædziesiêciotrzyletniego
rowerzystê Piotra S. Poszkodowany ze z³amana nog¹ oraz
licznymi urazami zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku.

Ubli¿y³ nauczycielowi

W Zespole Szkó³ Technicznych podczas lekcji siedemnastoletni Patryk B. zniewa¿y³ u¿ywaj¹c wulgarnych s³ów nauczycielkê. Czyn taki od 1 wrzenia b.r. jest cigany z urzêdu.
Od tego dnia bowiem wesz³a w ¿ycie ustawa okrelaj¹ca nauczycieli jako urzêdników pañstwowych, za których zniewa¿enie grozi kara pozbawienia wolnoci do jednego roku.
Jest to w Olecku ju¿ druga sprawa tego typu od chwili
wejcia w ¿ycie ustawy. Poprzednie zdarzenie mia³o miejsce
na terenie szko³y podstawowej.

G¹ski  widry

16 listopada Urz¹d Miejski zawar³
umowê na wykonanie remontu drogi G¹ski
 widry. Koszt robót to 97 tysiêcy z³otych. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone do
10 grudnia.

Hala
widowiskowo-sportowa

Trwaj¹ prace nad projektem hali widowiskowo-sportowej oraz basenu. Stanie
ona w s¹siedztwie istniej¹cego ju¿ kompleksu MOSiR. Projekt mia³ byæ ukoñczony 30 listopada, ale wykonawca (firma z Bia³egostoku) poprosi³ o przesuniêcie terminu na po³owê grudnia.

Ratusz

Trwaj¹ prace remontowe w Ratuszu.
Prace na zewn¹trz zosta³y ju¿ ukoñczone. Od strony ulicy Kolejowej powsta³
nowy parking na kilka samochodów.
Prace wewn¹trz budynku bêd¹ trwa³y
do koñca b.r.
Od chwili powstania budynku jest
to najwiêkszy i najbardziej gruntowny
jego remont.

Zielona 4

Rozstrzygniêto drugi przetarg na
sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej
po³o¿onej przy ulicy Zielonej 4. Zosta³a
ona sprzedana za 111 tysiêcy z³otych.

Przemys³owa

Rozstrzygniêto trzeci przetarg na sprzeda¿ dzia³ki o powierzchni 1,285 hektara
po³o¿onej przy ul. Przemys³owej. Nabywc¹
terenu zosta³a stocznia Delphia Yacht
Kot sp. jawna. Za dzia³kê po³o¿on¹ na
Terenach Aktywnoci Gospodarczej firma zap³aci³a 80.520 z³otych.

Gmina sprzeda³a
mieszkania

Anio³ i diabe³. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

Zawarto akty notarialne z najemcami mieszkañ po³o¿onych w budynkach
przy ul. Sk³adowej 5b, Go³dapskiej 16,
Partyzantów 3, Batorego 19, plac Wolnoci 9 oraz Wojska Polskiego 15. Sprzedano równie¿ lokal u¿ytkowy w budynku Kociuszki 10.

#
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Sesja Rady M³odzie¿owej
W dniu 4 grudnia 2007 r. (wtorek) o
godz. 14.00 w pokoju nr 10 A Urzêdu
Miejskiego w Olecku odbêdzie siê VIII
Sesja Oleckiej Rady M³odzie¿owej.
Porz¹dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicz¹c¹ Oleckiej Rady M³odzie¿owej.
2. Informacja Przewodnicz¹cej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od

ostatniej sesji.
3. Kontynuacja podjêtych przedsiêwziêæ.
4. G³os wolny.
5. Zamkniêcie obrad przez Przewodnicz¹c¹ ORM.
Przewodnicz¹ca
Oleckiej Rady M³odzie¿owej
Karolina D¹browska

cie¿ka pieszo-rowerowa

35.900 z³otych

Kukowo

14 listopada komisja odebra³a wyremontowan¹ wietlicê wiejsk¹ w Kukowie.
W sk³ad remontu wesz³y prace takie jak: instalacja ogrzewania, tynkowanie pomieszczenia i jego malowanie. Koszt
remontu to ponad 17 tysiêcy z³otych.
Urz¹d Miejski w ramach kosztów zakupi³ równie¿ materia³y do remontu takie
jak: tarcica, blacha, we³na mineralna oraz
urz¹dzenie do rozprowadzania ciep³a.
Bardzo du¿o prac przy remoncie wietlicy zosta³o wykonanych spo³ecznie przez
mieszkañców Kukowa.
Na ostatniej Sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski podziêkowa³ mieszkañcom Kukowa za spo³eczne zaanga¿owanie.

... uzyska³a gmina z odsetek od lokaty
w jednym z suwalskich banków. Gmina
z³o¿y³a 2 miliony z³otych na okres piêciu miesiêcy.

558 stypendiów

... przyznano na rok szkolny 2007 / 2008
dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ rednich. Od wrzenia do
grudnia b.r. kwota ta zamknie siê w ponad 122 tysi¹cach z³otych.

Urz¹d Miasta podpisa³ umowê na
odnie¿anie dróg miejskich. Prace wykonywaæ bêd¹ cztery firmy. Drogi w
obrêbie Sedrank, Babek Oleckich, D¹browskich, Plewek, Borawskich, Judzik
bêd¹ odnie¿ane przez firmê z Filipowa.
Drogi w obrêbie Babek G¹seckich,
Dziêgiel, G¹sek, Kijewa, Zatyk odnie¿aæ bêdzie Oleckie Przedsiêbiorstwo Robót
In¿ynieryjnych.
Drogi w okolicach Rosochackich,
Jasiek, Lenart, Du³ i Doliw odnie¿aæ
bêdzie Spó³dzielnia Mieszkaniowa Mazury.
Drogi w pobli¿u Olszewa, Gordejek,
£êgowa, Zabielna, Zajd, Kukowa, Mo¿nych, Lipkowa i Raczek Wielkich bêdzie odnie¿aæ firma z Olecka.

Olszewo

Gmina sprzeda³a nieruchomoæ roln¹ w obrêbie Olszewa.

Anio³ i diabe³.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

... w Sedrankach bêdzie ukoñczona do
30 maja 2008 roku.
Przetarg na wykonanie robót zosta³
rozstrzygniêty 5 listopada. Realizowaæ
projekt bêdzie firma budowlana z E³ku.
Inwestycja bêdzie kosztowaæ 124 tysi¹ce z³otych.

Odnie¿anie

Zatyki

Trwaj¹ prace budowlane na budynku z mieszkaniami socjalnymi w Zatykach. Prace zaawansowane s¹ na oko³o
50%. Termin oddania budynku to 10 lipca
2008 roku.
W budynku tym powstanie 11 mieszkañ socjalnych oraz wietlica wiejska.
Inwestycja ta uzyska³a dofinansowanie
z bud¿etu pañstwa. Jest to kwota 30%
poniesionych przez gminê kosztów.

17 tysiêcy z³otych

... kosztowa³o wykonanie dodatkowego
owietlenia ulic Kolejowej i Winiowej.
Ukoñczono owietlenie promenady ³¹cz¹cej ulice Letni¹ z Sembrzyckiego (43
tysi¹ce z³otych). Zrealizowano równie¿
owietlenie po³¹czenia pieszego pomiêdzy ulic¹ Zielona a placem Wie¿y Cinieñ (27 tysiêcy z³otych).
Wykonano równie¿ owietlenie posesji bloku mieszkalnego przy Sk³adowej 5 (26 tysiêcy z³otych).

Kasety odchodz¹ do lamusa
Na ³amach wielu gazet w Polsce og³oszono mieræ kasety magnetofonowej.
Powodem owiadczenia by³a wiadomoæ,
¿e najwiêksza sieæ sklepów z elektronik¹ w Wielkiej Brytanii, Currys, ostatecznie zaprzestaje sprzeda¿y kaset.
Wed³ug danych pog³oski o mierci
znakomitego wynalazku Philipsa z 1963
r. s¹ przedwczesne. Niew¹tpliwie tak siê
stanie, ale jeszcze nie teraz. Mimo ogromnego upowszechniania siê zapisu cyfrowego, jeszcze w pocz¹tkach ubieg³ego
roku kaseta magnetofonowa by³¹ ci¹gle najpopularniejszym nonikiem muzyki na wiecie.
Pytany o tê sprawê rzecznik japoñskiego stowarzyszenia producentów elektroniki konsumpcyjnej owiadczy³ ze spokojem, ¿e dopóki istnieje zapotrzebowanie, dopóty zagwarantowana bêdzie

poda¿. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o posiadaczach prywatnych kolekcji nagranych na
kasetach magnetofonowych, którzy nie
maj¹ ochoty na przegrywanie jej na jakikolwiek nonik cyfrowy.
W Polsce równie¿ istnieje niema³a
grupa pasjonatów magnetofonów kasetowych wyposa¿ona w modele czo³owych
wiatowych firm.
Z ca³¹ pewnoci¹ wszechobecnoæ
kasety magnetofonowej gwa³townie spada, ale jeszcze nie na tyle, by wielkie
koncerny w swych tanich zestawach nie
proponowa³y kasetowców. Podobna
sytuacja dotyczy dawno ju¿ skazanych
przez media na zag³adê magnetofonów
szpulowych, prze¿ywaj¹cych dzi, podobnie jak p³yta winylowa, drug¹ m³odoæ.
Zbigniew Sieñczuk

$
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wiêto pracownika socjalnego obchodzone by³o w bie¿¹cym roku w Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie szczególnie
imponuj¹co. By³y przemówienia Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego Pani Anny Szyszka, Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego i zaproszonych parlamentarzystów. By³a
wystawa prac osób niepe³nosprawnych, wystêp zespo³u Hitano oraz s³odki poczêstunek przygotowany przez uczestników domów pomocy spo³ecznej.
Ta wyj¹tkowo uroczysta gala sta³a siê okazj¹ do wrêczenia wielu cennych wyró¿nieñ, nagród, podziêkowañ. Pani
Wojewoda wrêczy³a Srebrne i Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi, statuetki Amicus Bonus oraz oko³o 250 nagród dla pracowników instytucji pomocy spo³ecznej (g³ównie OPS, DPS, PCPR).
Natomiast wród kadry z ponad trzydziestu rodowiskowych
domów samopomocy dzia³aj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim wyró¿niono cztery osoby. Z satysfakcj¹ i radoci¹ przyjêlimy fakt, ze jedn¹ z tych osób jest Pani Marzanna Chmielewska  zastêpca kierownika DS w Olecku.
Nagrodzona (równie¿ finansowo) dysponuje zawodem pielêgniarki oraz wykszta³ceniem wy¿szym w zakresie administracji. Studiuje pedagogikê. Pani M. Chmielewska dzia³a aktywnie jako skarbnik w Stowarzyszeniu Daæ Nadziejê przy SDS
w Olecku. Jest pracownikiem DS od 10 lat. Zawsze tam,
gdzie jest potrzebna, czêsto niezast¹piona, profesjonalna, z
wyj¹tkow¹ empati¹ i zaanga¿owaniem w pracy na rzecz osób
niepe³nosprawnych i ich rodzin. Z sukcesem pisze projekty i
pozyskuje rodki finansowe na rozszerzenie dzia³alnoci Domu
i Stowarzyszenia. Koordynuje zadania w projekcie Equal i
w programie PFRON pod nazw¹ Partner.
Serdeczne gratulacje
Danuta Zaniewska

25 z³otych

... bêdziemy p³acili za psa, który ma wszyty elektroniczny
numer identyfikacyjny, popularnie zwany czipem . Je¿eli
pies nie ma takiego urz¹dzenia to podatek wyniesie 50 z³otych. Czipy wszczepiane s¹ przez weterynarzy za darmo!

Pomoc materialna

...na zakup jednolitych strojów szkolnych oraz podrêczników
zosta³a przez gminê rozliczona. Zakup podrêczników dofinansowano dla 186 uczniów. Dofinansowanie do zakupu mundurków otrzyma³o 425 uczniów. Koszt dofinansowania to 45.177
z³otych.
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

s³oneczne,

(V67305)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462
POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥
DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:
1. OKRESOWE BADANIA techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane.
2. OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep,
ci¹gników rolniczych i motocykli.
3. PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed
pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich
rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy
w Polsce.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Kolektory

(K20310)

wiêto pracownika
socjalnego

4. DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów: pojazdów skierowanych do
badañ przez organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów
skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po
zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych
technicznych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów po
wypadku, kolizji drogowej.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz

%
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Uczniowie ZSiL w Olsztynie
Rankiem 27.11.2007r. z wychowankami internatu Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku wyruszylimy w
drogê do Olsztyna. Celem tej podró¿y by³ XIV Wojewódzki
Internacki Festiwal Piosenki Pogoda 2007.
Dziêki umiejêtnociom kierowcy Pana Grzegorza Chudego podró¿ minê³a pomylnie i mimo nie¿ycy, która nas spotka³a przed Olsztynem, dotarlimy na miejsce szczêliwie.
Pierwsze kroki skierowalimy pod wskazany w zg³oszeniu adres internatu VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Gabriela
Narutowicza, organizatora Festiwalu. Przyjêto
nas ¿yczliwie i udzielono niezbêdnych informacji o konkursie.
Poniewa¿ mielimy jeszcze trochê czasu, postanowilimy zwiedziæ stolicê naszego
województwa. Niestety, natura nie da³a za
wygran¹, nie¿yca by³a tak uci¹¿liwa, ¿e
pozbawieni os³ony samochodu musielimy szukaæ schronienia pod dachem. Postanowilimy odwiedziæ s³awetne Centrum
Handlowe Alfa, gdzie przy okazji osuszylimy siê, a póniej oddalimy siê uciesze
nienajzdrowszej ¿ywnoci odwiedzaj¹c KFC.
Posileni, odprê¿eni, udalimy siê z powrotem na ulicê Pstrowskiego do internatu. Tam to nie by³a ju¿ zabawa. Zaczê³o
ciskaæ nas w do³kach (dos³ownie wszystkich). Ale parê g³êbszych (oddechów oczywicie), trochê rozpiewania i mo¿na startowaæ.
Nasz internat reprezentowany by³ przez
zespó³ Bez Nazwy oraz solistkê Aleksandrê Or³owsk¹. Wychowankowie wzbudzili ogromne zainteresowanie wród licznie zgromadzonej publicznoci . Wypadli znakomicie i zostali
za to odpowiednio nagrodzeni. Aleksandra Or³owska zdoby³a I nagrodê  Grand Prix festiwalu, a grupa Bez Nazwy
zajê³a 3. miejsce. W zespole wyst¹pili: Anna Barszczewska,
Katarzyna Ratusza, Aleksandra Or³owska, Daria Lachowicz,
Artur Lachowicz i Pawe³ Budziñski. M³odzie¿ przygotowali
Cecylia Chiliñska i Waldemar Snarski.

W festiwalu uczestniczyli równie¿ wychowankowie internatów z Olsztyna, Górowa I³aweckiego, I³awy, E³ku, Elbl¹ga
oraz Karolewa, w sumie 17 wykonawców. Celem festiwalu
jest upowszechnianie amatorskiej twórczoci muzycznej, prezentowanie uzdolnieñ muzycznych i wokalnych wychowanków, umo¿liwienie prezentacji kompozycji w³asnych, integracja rodowisk internackich.
Cecylia Chiliñska
Fot. Archiwum ZSiL w Olecku

&
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Konferencja w rodowiskowym
Domu Samopomocy
Wa¿nym wydarzeniem spo³ecznym w
dniu 28.11.2007r. by³a konferencja zorganizowana przez rodowiskowy Dom
Samopomocy w Olecku na temat Funkcjonowanie spo³eczne i zawodowe osób
po przebytych kryzysach psychicznych.
Konferencja finansowana by³a ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Equal w ramach projektu realizowanego przez DS jako jednego z
13. partnerów polskich i zagranicznych.
Zebranych na konferencji powita³a
Danuta Zaniewska  kierownik DS,
wyra¿aj¹c g³êbokie przekonanie, ¿e uczestnictwo w³adz samorz¹dowych i dyrektorów lokalnych urzêdów, duchowieñstwa, przedstawicieli lokalnego biznesu,
przedsiêbiorców, dyrektorów firm pañstwowych i prywatnych, osób choruj¹cych psychicznie i ich rodzin nadaje
spotkaniu istotne znaczenie.
Od zrozumienia, wspó³pracy, wspólnego dzia³ania zale¿y fakt, na ile i w jakim stopniu istniej¹ce prawo bêdzie mieæ
odzwierciedlenie w praktyce.
Dzia³ania DS prowadzone w ww.
programie koreluj¹ ze staraniami podejmowanymi w Polsce i na ca³ym wiecie
 zmierzaj¹ do zmian spo³ecznych, psychologicznych neutralnych i organiza-

cyjnych s³u¿¹cych powrotowi osób po
kryzysach psychicznych do aktywnego
¿ycia spo³ecznego i zawodowego. Istotne znaczenie ma fakt, ¿e spotkanie to
odby³o siê przy udziale tak znakomitych
goci: Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Edwarda Adamczyka, Wicestarosty Powiatu Oleckiego  Marii W. Dzienisiewicz, J.E. ks. infu³ata  Edmunda £agó-

da, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu 
Mariana wierszcza, Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy  Celiny Górskiej,
Dyrektorów PCPR w Olecku, Suwa³kach
i Sejnach, Naczelnika Urzêdu Skarbowego
 Janusza ¯ukowskiego, Komendanta
Stra¿y Po¿arnej Jana Mroza, dyrektorów placówek owiatowych, s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej, Dyrektora
PFRON w Warszawie  Janusza Trzciñskiego.
Decyzje podejmowane w centralnych
instytucjach rz¹dowych s¹ bardzo wa¿ne, stanowi¹ podstawowy fundament

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

Zapraszamy do Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku,
ul. Kopernika 6
Telefon: 0 87 520 49 45; 0 665 587 611
Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800  psycholog
wtorek 1500-1800  doradca zawodowy
czwartek 1500-1800  prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej

(V56313)

PROMOCJA

(V70303)

do dzia³ania na obszarze lokalnym.
To, w jakim stopniu podjête decyzje
znajd¹ odzwierciedlenie, zale¿y od dzia³añ lokalnych. Dlatego tak cenny jest udzia³
obecnych oleckich pracodawców.
Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali Wicestarosta Powiatu Oleckiego Maria W. Dzienisiewicz i Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Edward Adamczyk.
Diagnozy, analizy naukowe, socjologiczne i medyczne wskazuj¹ rosn¹ce
wskaniki odnonie wielkoci populacji
dotkniêtej chorobami psychicznymi (sza-

'
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cuje siê, ¿e jest to trzecia przyczyna chorób
i zgonów w Polsce), co poci¹ga za sob¹
bardzo du¿e koszty spo³eczne i ekonomiczne. Rodzi to potrzebê budowania
systemów prawnych, spo³ecznych opartych o kluczowe stwierdzenie konferencji, ¿e cz³owiek choruj¹cy psychicznie
mo¿e byæ pe³nowartociowym pracownikiem. Wymaga to od wszystkich  przedstawicieli w³adzy, a przede wszystkim wiata
biznesu, spojrzenia na te osoby nie tylko z perspektywy finansowej (zysków i
strat) ale te¿ przez pryzmat cz³owieka,
pracownika. To w³anie pracownik jest
kluczem sukcesu ka¿dego przedsiêbiorstwa.
Cz³owiek choruj¹cy psychicznie jest
równie¿ cz³onkiem spo³ecznoci, w której ¿yje, zas³uguje wiêc w takim samym
stopniu na uwagê i zainteresowanie.
Sytuacja izolacji, marginalizacji osób po
kryzysach psychicznych nie powinna mieæ
miejsca w ¿adnym aspekcie funkcjonowania, a zw³aszcza aktywnoci zawodowej. Celem konferencji by³o wiêc dostar-

Bezp³atna infolinia

dla osób
bezdomnych

W dniach od 15.11.2007r. do
31.03.2008r. funkcjonowaæ bêdzie bezp³atna
infolinia dla osób bezdomnych. Pod
numerem telefonu 0 800 165 320 osoby
zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ informacje na temat miejsc noclegowych,
jad³odajni, punktów, gdzie udzielana jest
pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i
medyczna na terenie ca³ego województwa warmiñsko-mazurskiego.

czenie wiedzy na temat kierunków polityki spo³ecznej pañstwa, a zw³aszcza przepisów dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Ten obszar zagadnieñ
omówi³y specjalistki z Ministerstwa Pracy

i Polityki Spo³ecznej oraz Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Szczególnie cenny i inspiruj¹cy wyk³ad
nt. wizerunku osób choruj¹cych psychicznie w spo³eczeñstwie wyg³osi³ profesor Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  autorytet naukowy w tej dziedzinie, autor
wielu ksi¹¿ek z psychiatrii, wspó³twórca
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Optymaln¹ drogê od
choroby do zdrowia  model terapii osób
z zaburzeniami psychicznymi zaprezentowa³ psychoterapeuta Leszek Sagadyn. Tworzenie rodowiskowych systemów wsparcia na rzecz zatrudniania
osób z zaburzeniami w wietle realizowanego programu przedstawi³ w szczególnie wyczerpuj¹cej i innowacyjnej prezentacji kierownik projektu, dyrektor PCPR
w Suwa³kach.
Konferencja odbywa³a siê w Restauracji Astra. Z szacunku do zaproszonych
goci przegotowana by³a z du¿¹ starannoci¹ o oprawê estetyczn¹ i organizacyjn¹. Zakoñczy³a siê bankietem i integracyjnym spotkaniem przy muzyce.

Bezp³atne warsztaty i konsultacje
Starostwo Powiatowe w E³ku oraz
Regionalny Orodek Europejskiego Funduszu spo³ecznego dzia³aj¹cy przy Orodku
Samorz¹du Lokalnego Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej w Olsztynie zapraszaj¹ przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorców, dyrektorów szkó³
oraz nauczycieli z obszaru trzech powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego
na warsztaty pt.: Mo¿liwoci wsparcia
finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego, sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, organizacji pozarz¹dowych oraz
sektora owiaty ze rodków Europejskiego

Funduszu Spo³ecznego w nowym okresie programowania na lata 2007-2013.
Warsztaty odbêd¹ siê 5 grudnia 2007
roku w Starostwie Powiatowym w E³ku
(sala konferencyjna nr 22) w godz. 13-16
i prowadzone bêd¹ przez doradców Regionalnego Orodka EFS.Warsztaty po³¹czone bêd¹ z konsultacjami indywidualnymi i planowane s¹ pod k¹tem pracy
nad w³asnymi pomys³ami, które mog¹ byæ
dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Udzia³ w warsztatach i konsultacjach
jest bezp³atny.
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15 tysiêcy z³otych dla m³odych animatorów kultury!
Rozpocz¹³ siê konkurs Doliny Kreatywnej na najciekawszy
scenariusz wydarzenia kulturalnego.

Konkurs Doliny Kreatywnej
Projekty imprez, warsztatów, wystaw
czy akcji artystycznych i ich kosztorysy
mo¿na nadsy³aæ do 18 lutego  na zwyciêzców czeka 15 tysiêcy z³otych do
podzia³u! Do udzia³u w konkursie projektu stypendialnego Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka zapraszamy animatorów kultury w wieku
1425 lat. Projekt jest organizowany przez
Telewizjê Polsk¹ S.A. jako element jej
misji publicznej.
Konkurs adresowany jest do m³odych
osób projektuj¹cych i realizuj¹cych ciekawe przedsiêwziêcia kulturalne. Kandydaci bior¹cy udzia³ w konkursie mog¹
zg³aszaæ swoje prace sami lub mog¹ byæ
zg³aszani przez szko³y, uczelnie, domy
kultury, fundacje, pracownie.
Autorzy najlepszych scenariuszy
otrzymaj¹ nagrody finansowe, dziêki którym bêd¹ mogli pokryæ czêæ kosztów
zwi¹zanych z ich realizacj¹. Wykonanie
zg³aszanych do konkursu przedsiêwziêæ

powinno byæ zaplanowane w terminie
od 3 marca do 31 maja 2008. Nagrodzone i zrealizowane projekty zostan¹ pokazane w programie fina³owym Dolina
Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka na antenie TVP2, który odbêdzie siê
w czerwcu 2008r. Bêdzie go mo¿na równie¿ obejrzeæ w telewizji interaktywnej
iTVP.
O tym, które scenariusze znajd¹ siê
w czo³ówce prac konkursowych zdecyduje jury. Oryginalnoæ pomys³u, przemylana koncepcja realizacyjna, umiejêtnoæ opracowania scenariusza i kosztorysu oraz walory artystyczne planowanego przedsiêwziêcia to g³ówne kryteria, które bêd¹ brane pod uwagê przy
ocenie.
Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbêdne do wziêcia w nim udzia³u
s¹ dostêpne na stronie internetowej pod
adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.

Galeria im. Andrzeja Legusa zaprasza 7.12.2007r., godz. 19.15
na wernisa¿ Czwórka bez sternika+0,5 Medyka

***
Dolina Kreatywna
Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka to cykliczny projekt
stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do m³odych twórców (1425 lat),
który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj.
multimedia, fotografiê, literaturê, taniec,
sztuki plastyczne, muzykê, teatr, film,
animacjê kultury oraz design (co miesi¹c
rozstrzygamy konkurs w jednej z tych
dziedzin  aktualny harmonogram konkursów na stronie internetowej). Celem
projektu jest wspieranie m³odych talentów i umo¿liwienie im dalszego rozwoju
artystycznego. Laureaci s¹ prezentowani na antenie TVP2 w programie Dolina Kreatywna emitowanym w trzeci pi¹tek
ka¿dego miesi¹ca. Przedsiêwziêciu towarzysz¹ liczne imprezy kulturalne. Wiêcej
informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Iza Papuga: (22) 547 88 60, izabela.papuga@waw.tvp.pl
Magdalena Szymañska: (22) 547 66
81, magdalena.szymanska@waw.tvp.pl
Natalia Osica: (22) 616 41 44 w.18,
natalia.osica@lh-c.pl

Mi³e Miko³ajki

Zwyczaj obdarowywania siê w tym dniu drobnymi prezentami ma swoje pocz¹tki w redniowieczu, czyli dopiero ok.
1000 lat po mierci patrona tej tradycji, Miko³aja, biskupa z
Myry. Wiele szkó³ maj¹cych go za patrona udziela³o zapomóg i stypendiów niezamo¿nym ¿akom  z czasem zwyczaj
ów spopularyzowa³ siê. Prezenty zaczê³y otrzymywaæ prawie
wszystkie dzieci, obdarowywane przez starszych, zw³aszcza
nale¿¹cych do rodziny. W Polsce zwyczaj ten powsta³ mniej
wiêcej w drugiej po³owie lat 60 XX wieku. Warto dodaæ, ¿e w
krêgu kultury chrzecijañskiej dzieñ w. Miko³aja obchodzony jest na ca³ym wiecie. Pamiêtajmy tylko, ¿e upominek nie
mo¿e byæ kosztowny  ale musi byæ wrêczony od serca!
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XXVIII SZTAMA

Spotkania

ze Sztuk¹
7-8.12.2007

Alternatywn¹
r.

7.12.2007 (pi¹tek)
17.00 - Usta/Lenia, Teatr Terminus a Quo (Nowa Sól) 
sala AGT (dla widzów doros³ych!)
18.00 - Koncert - virtualny wernisa¿ p.t.: KOPIE I ORYGINA£Y, Interdyscyplinarna grupa artystyczna: SUDNIK, WUDARCZYK (Warszawa), sala
widowiskowa
19.15 - Wernisa¿ Czwórka bez sternika+0,5 Medyka (Cebula, Fr¹ckiewicz, Graniak, £uczyñski, Bo³tryk) 
galeria im. A. Legusa, ROK MG
20.00 - Kaukazki Priviet, Cieszyñskie Studio Teatralne
(Cieszyn) - sala AGT (dla widzów doros³ych!)
21.30  Zagubieni  premiera, Teatr UV Ituriel (Olecko)
- sala AGT

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

(V69704)

8.12.2007 (sobota)
17.00 - Koncert pt. Alternatywy 4 (sala AGT):
1. OSTR
2. Bajzel (One Men Band)
3. Paffulon Trio (Bieleñski, Korecki, Skolik)
4. Centrala Rybna  happening Dzieñ Zwyciêstwa
i prowadzenie koncertu
Po spektaklach - nocne jam session (Klub Cooltura  by³y
Klub U Potêgowej)
Karnety na ca³oæ SZTAMY
 20 z³
Bilety na poszczególne prezentacje
 10 z³

KALENDARZ OLECKICH FIRM 2008
trwaj¹ prace nad kalendarzem ciennym (3 edycja) z podrêcznym
informatorem telefonicznym (urzêdy, szko³y, wa¿niejsze
instytucje) planem miasta oraz wizytówkami oleckich firm
ILOÆ MODU£ÓW PRZEZNACZONYCH DLA FIRM JEST OGRANICZONA.
O UMIESZCZENIU WIZYTÓWKI DECYDUJE KOLEJNOÆ ZG£OSZEÑ.

DAJ SIÊ POZNAÆ Z NAJLEPSZEJ STRONY!
PATRONAT MEDIALNY:

WYDAWCA:

Libra Olecko

WYDAWNICTWO, REKLAMA, DRUKI
ul. Akacjowa 9, tel. 087 520 25 65,
tel. kom. 605 072 225

Zg³oszenia i szczegó³owe informacje: Libra Olecko, kom. 605 072 225
WA¯NE: kalendarz dostarczymy bezp³atnie do WSZYSTKICH oleckich firm i instytucji,
dopilnuj, aby telefon do Twojej firmy by³ zawsze w zasiêgu wzroku w ka¿dym oleckim biurze.
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VI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego Olecko 2007

!

Tygodnik Olecki nr 48 (517)

Fot. Boles³aw S³omkowski

VI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Olecka odby³ siê 1 grudnia br. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku (ul.Go³dapska29). Od
godziny 11 mo¿na by³o podziwiaæ wdziêk
i elegancjê par tanecznych. Organizatorem turnieju by³ Sportowy Klub Tañca
Towarzyskiego Promenada w Olecku.

"
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Kalendarz imion
4 grudnia (Barbórka - wiêto Górnika)
Balbiny, Barbary, Berny, Bratumi³y, Chrystiany, Ciechos³awy, Krystyny, Lubomi³y
Bernarda, Biernata, Chrystiana, Ciechos³awa, Edmunda, Hieronima, Jana, Krystiana, Krystyna, Piotra
5 grudnia
Edyty, Geraldyny, Kryspiny, Krystyny,
Prêcis³awy, Sabiny, Saby, Wilmy
Abla, Anastazego, Geralda, Gerarda,
Henryka, Kryspina, Krystyna, Norbert,
Sawina
6 grudnia (Miko³ajki)
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Abrahama, Emila, Emiliana, Jaremy, Jeremiago, Jeraemiasza, Jarogniewa, Jeremiego, Jeremy, Miko³aja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Gerdy, Józefy,
Lili
Agatona, Ambro¿ego, Marcina, Nimo-

mys³a, Polikarpa, Siemirada, Sobies³awa,
Teodora
8 grudnia (Niepokalane Poczêcie NMP)
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa, Klementa, Makarego, Romaryka, Rozmaryna,
wiatos³awa, wiatozara, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, Wies³awy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Leokadiusza, Wies³awa
10 grudnia (wiatowy Dzieñ Ochrony
Praw Cz³owieka)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty, Marii,
Radzis³awy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana,
Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza, Mirona

Gotowanie kaszy i ry¿u

Ch³opcy do wziêcia

Jak kiedy przyjmowano goci?

Proszona kawa w przyjacielskim kó³ku

Na rodku czysto nakrytego sto³u
ustawiæ serwis, naoko³o talerzyki deserowe z no¿ykami. Obok serwisu stawia
siê chleb, mas³o i rozmaite ciastka. W
godzinê po kawie, ustawiæ na stole ³adnie pokrajan¹ pieczeñ, albo surow¹ szynkê,
ozory, sardele, marynaty, ser i owoce.
Do tego podaæ herbatê i czekoladê, a w
lecie podawaæ zimne leguminy, jak: ry¿
z czerwonym winem, albo tort hiszpañski z kremem, poziomki z kwan¹ mietan¹ itp.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

Angielskie czasopismo Woman
ostrzeg³o swoje czytelniczki przed mê¿czyznami, od których lepiej siê trzymaæ
z daleka. Wydaje siê, ¿e autorki tego
ostrze¿enia zna³y naszych ch³opców, narzeczonych, mê¿ów...
Bezradny - rozsta³ siê w³anie ze swoj¹
¿onê, czuje siê nieszczêliwy, potrzebuje pociechy i podpory. Gdy wyleczysz
jego smutki, odejdzie...
Egoista - owszem, kocha ciê, gdy
przygotowujesz mu kolacyjki, pierzesz
koszule, sprz¹tasz itp., ale uwa¿a to za
rzecz zupe³nie normaln¹. Jeli nie chcesz
byæ w jego ¿yciu tytko dziewczyn¹ do
wszystkiego, zerwij, bo on nigdy siê
nie zmieni.
Uczciwy - jeli czêsto powtarza, ¿e
nie jest ciebie godny, uwierz mu. On wie,
dlaczego tak mówi.



Aby podczas gotowania ziarenka
kaszy lub ry¿u nie rozklei³y siê i pozosta³y sypkie, trzeba uwa¿aæ podczas
mieszania. Najlepiej zaopatrzyæ siê w
drewnian¹, p³ask¹ ³y¿kê. £y¿kê tê zanurzamy w kaszê przy samym brzegu garnka a¿ do dna i potem posuwamy j¹ po
dnie, nie mieszaj¹c, lecz podwa¿aj¹c kaszê. Tym sposobem odrywamy j¹ od dna
i zapobiegamy przywieraniu, a nie rozgniatamy ziarenek.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Kiedy na w. Barbarê (4 grudnia)
b³oto, bêdzie zima jak z³oto.
 Na Barbórkê mróz, szykuj ch³opie wóz,
a jak odtajanie, to szykuje sanie.
 W wiêto Barbarki najlepsze tarki
(owoce tarniny). Przemro¿enie dzikich owoców poprawia³o w tradycji ludowej ich jakoæ.
 Grudzieñ daje siê we znaki, tym co
póno kopi¹ ziemniaki.
 Gdy zamarznie pierwszego grudnia,
wyschnie niejedna studnia.
 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda sta³a bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Je¿eli ca³y grudzieñ suchy i mrony, to ca³e lato bêdzie suche i upalne.
 Ile niegu przy w. Miko³aju (6 grudnia) tyle trawy da drugi Miko³aj w
maju.
 Na wiêty Ambro¿y (7 grudnia) poprawi¹ siê mrozy.

Nasz przepis
Szasz³yki oleckie ze ledzi

Pó³ kilograma filetów ledziowych,
20 dag wêdzonego boczku, 5 cebul,
pieprz, sól, szczypta imbiru.
Filety oraz boczek kroimy w prostok¹ty o d³ugoci oko³o 4 cm. Cebule kroimy w grube plastry.
Kawa³ki ledzia i boczku oprószamy mieszank¹ soli, pieprzy i imbiru.
Tak przygotowane nabijamy na patyczki. Nak³adamy kolejno: boczek, cebula, led, boczek, cebula, led itd.
Patyczki uk³adamy opieraj¹c je o
brzeg blaszki do pieczenia ciasta i
wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy oko³o 20-30 minut. Podajemy na gor¹co z ry¿em i surówk¹.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

00

Podpis: .................................................................................................................
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (22)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Ostatni rzut oka na Dominikanê
trzymalimy autobus. Kierowca powiedzia³, ¿e jedzie na lotnisko w Punta Cana
(20 peso). Guzik prawda! Zrobilimy wielkie
ko³o i przyjechalimy do Bavaro, praktycznie do miejsca, z którego wyjechalimy. Albo nas do koñca nie zrozumia³,

Punta Cana. Port lotniczy
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

(V67405)

GRÜNLAND

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

(V22207)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

3

grudnia

tel. 520-23-36

(V63507)

Wstalimy o godz. 9.15. Bez jajecznicy na niadanie siê nie oby³o. Dobrze,
¿e to ostatnie niadanie na Dominikanie. Spakowa³em siê i na nic wiêcej nie
mia³em ju¿ ochoty. Z pokoju wyszlimy
o godz. 11.45. Przeszlimy kawa³ek i za-

albo nabi³ w butelkê i dokopa³ bia³ym.
Musielimy jednak w miarê szybko dojechaæ do lotniska, bo nie by³o ju¿ czasu kombinowaæ z lokalnym transportem.
Wynajêlimy dwóch motocyklistów z ich
limuzynami i po uzgodnieniu ceny (po
250 peso = 25 z³) zawieli nas na lotnisko. Jechalimy 12 km. Wia³ silny wiatr
i ju¿ na dzieñ dobry zdmuchn¹³ mi z
g³owy moj¹ czerwon¹ czapkê. Nie zatrzymywa³em jednak kierowcy, bo nie by³o
czasu. Pogodzi³em siê ze strat¹.
Na motocyklu z plecakiem nie by³o
wcale wygodnie, ale tê czynnoæ mam
ju¿ opanowan¹. Dotkn¹³em jednak ³ydk¹ do t³umika i poparzy³em skórê. Piek³o. ¯ywa rana! Jak pech to pech, mo¿e
jeszcze rejs odwo³aj¹  z drugiej strony by³oby niele.
Po sprawach zwi¹zanych z odlotem
do Berlina, typu rejestracja, kontrola,
mielimy jeszcze trochê czasu do odlotu. Siedzielimy jednak bezczynnie. Lotnisko ma³e, brzydkie, z kilkoma sklepami. Do samolotu musielimy iæ przez pas
startowy jak wycieczka. Fajnie. Samolot
wystartowa³ o godz. 16., czyli 10 minut
za wczenie. Stewardesy brzydkie, z
wyj¹tkiem jednej. Jedzenie s³abe, a za
piwo trzeba p³aciæ  niemieckie linie LTU.
Ostatni rzut oka na Dominikanê przez okno
samolotu i w drogê, w powietrzn¹ drogê. Przed nami 8000 km. Wskazówki zegarka cofn¹³em o 6 godzin.
C.d.n.

$
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Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

(V64208)

(V64008)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61140
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66006
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L26004
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20506
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61120
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K23206

US£UGI

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69804
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63109
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63608
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73201
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21905
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62709
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12
zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
(V67805)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V62809)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. GrunK22507
waldzka, tel. 0-87-520-01-21
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18409
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L22304
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65908
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L24301

BIURO RACHUNKOWE

(V65006)

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995

V73901

V70603
V73801

T
POR
J - IM
A
R
K

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21908
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21808
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68005
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L21805
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60610
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18309
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65706
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67815
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18509
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65806
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64807)

ADLER

RA
TY
!

(V70403)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23303

(V73401)
(V67905)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61130
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51515
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60710

(V67505)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65906

* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60910
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79948
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71502

(V70503)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68105)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI

%
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V71402)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2742)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62909
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60910
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43322

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19513
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4639
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21609
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17510
* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902. V22705

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V68205)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Komputer na gwiazdkê  notebook 1999 z³
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59710)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V63708)

(K21409)

SPRZEDAM
* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 14 drzwi bia³ych oszklonych, 3 zbiorniki na olej po 1500 litrów, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o. 2 KW, 2 wanny ¿eliwne,
tel. 0-604-877-490
K23304
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L21505
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L21305
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20407
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23403
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L22104
* dom jednorodzinny, 140m2, tel. 0-606-412-954
K23601
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21605
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22504
* jêczmieñ paszowy 40 ton, tel. 0-502-354-360
L24102
* KIA 2700, izoterma, 1999, tel. 0-691-407-184
K23602
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21405
(L21006)

Sklep DOM

* owies paszowy 150 ton, tel. 0-502-354-360
L24102
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22803
* p³ug Kverbeland czteroskibowy 14 na resorach, stan bdb,
tel. 0-502-354-360
L24002
* siedlisko 2,8 hektara blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K23401
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21705
* s³omê w balotach z dowozem tel. 0-603-604-127, 0-89-75131-24
L23703
WYNAJEM

L20208

* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-608-663-450
* szukam opiekunki do dziecka, tel. 0-87-520-23-05

L23902

Tel. 0-606-615-248

(K23702)

* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odno* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
wy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67705
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61110
* dom do wynajêcia 7 kilometrów od Olecka, tel. 0-693-841KUPIÊ
421
L23303
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20008
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501- * gara¿e do wynajêcia, ul. Mazurska, 25 m. kw., 50 m. kw. tel.
263-133
L23203
0-509-706-400
V73501
* p³ug czteroskibowy obrotowy Vario model EG lub ES w * gara¿ przy ul. Zielonej do wynajêcia, tel. (087) 520-10-10
dobrym stanie, tel. 0-502-354-360
L24202
(po 18)
K23501
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67615
PRACA
* Lokal handlowo-us³ugowy do wynajêcia,
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
115m2 przy alei Zwyciêstwa 31.

(V75201)

* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L23603
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145-272 L24401
Zatrudniê barmana, barmankê,
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K20606
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynaOrodek Skarpa, tel. (087) 520 18 50
jêcia, tel. 0-501-611-961
L17610
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L20108
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22204
* zatrudniê kierowców, Tranyacht, tel. 0-87-523-04-70 V72005
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609- * sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20706
600-338
K20811
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posia0-501-263-133
L23003
dam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L23803
L23802

&
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Troche wieci z eurofrontu
Fundusze dla opornych

Wytyczne
ponad wszystko
Tydzieñ temu obieca³em poruszyæ temat
aplikowania o pieni¹dze pochodz¹ce z
funduszy europejskich. Czy jest to materia prosta czy skomplikowana? Szczerze mówi¹c trudno udzieliæ na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Podstawowe zasady wydaj¹ siê proste. Podstaw¹ wnioskowania o przyznanie pieniêdzy jest projekt konkretnego przedsiêwziêcia ujêty w formê wniosku. Celowo nie zamierzam siê dzi skupiæ nad
zagadnieniami zwi¹zanymi z logik¹ projektow¹, celami strategicznymi, matryc¹
logiczn¹ itd. Tego po prostu siê trzeba
nauczyæ (najlepiej poprzez praktykê) lub
poszukaæ osoby, która to ju¿ umie.
Wracajmy wiêc na grz¹ski grunt biurokratycznych zawi³oci. Wniosek, a wiêc
sformalizowany opis naszego projektu,
sporz¹dzaæ bêdziemy w programie komputerowym zwanym generatorem wniosków. Aktualn¹ wersjê zawsze mo¿na
znaleæ i pobraæ ze strony bêd¹cej kompendium funduszy strukturalnych w
Polsce: www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Pamiêtajmy jednak, ¿e na dzieñ dzisiejszy nie zosta³y og³oszone ¿adne konkursy
i wszelkie wzory wniosków dla przedsiêbiorców s¹ albo nieoficjalne albo nieaktualne.
Pracuj¹c nad wype³nieniem wniosku
zapewne czêsto zagl¹daæ bêdziemy do
dokumentu zwanego wytycznymi konkursowymi. Zostan¹ one opublikowane
wraz z og³oszeniem o konkursie. Waga
wytycznych jest nie do przecenienia.
Jeliby ogó³ dokumentów zwi¹zanych z
danym programem operacyjnym porównaæ do Biblii, to wytyczne konkursowe
s¹ wrêcz dekalogiem. Zawieraj¹ one masê
niezbêdnych informacji takich, jak: kto,
gdzie i w jakim terminie mo¿e sk³adaæ
wnioski, czego dotyczyæ mog¹ projekty, numer konkursu, wide³ki kwotowe
mo¿liwego dofinansowania, a tak¿e uszczegó³owienie konkretnych zapisów programów europejskich.
Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ w przypadku
rozbie¿noci pomiêdzy zapisami poszczególnych programów, ministerialnymi rozporz¹dzeniami itp. a zapisami wytycznych,
które s¹ jedynie dokumentem instrukcyjnym, w¹tpliwoci rozstrzygaæ bêdziemy
na... korzyæ tych ostatnich. W praktyce wdra¿ania funduszy takie legislacyj-

ne novum kilkakrotnie mia³o miejsce.
Bardzo wa¿ne jest, by posiadanych
wytycznych trzymaæ siê mo¿liwie cile.
W¹tpliwoci osób sprawdzaj¹cych na
pewno nie zostan¹ rozstrzygniête na
korzyæ wnioskodawcy. Dlatego warto
wniosek wype³niaæ powoli i starannie,
zastanawiaj¹c siê, o jakie informacje prosz¹
nas osoby trzymaj¹ce klucz do skarbca.
Naprawdê warto. Warto równie¿ kontaktowaæ siê z osobami pracuj¹cymi w danej instytucji, których zadaniem jest udzielanie informacji. To one powinny wiedzieæ najwiêcej. S¹ to jednak ludzie! Nie
mo¿na o tym zapominaæ. Ich opinia nie
ma wartoci normatywnej, nie stanowi
prawa. Pomys³, by zadzwoniæ i pytania
zadawaæ w taki sposób, by uzyskaæ najbardziej dla nas korzystn¹ odpowied, to
droga wprost ku przepaci. Namiary na
te osoby, takie jak numer telefonu, adres e-mailowy itp. znajdziemy oczywicie
w wytycznych konkursowych. Mog¹ te¿
Pañstwo skorzystaæ z pomocy lokalnych
przedstawicieli instytucji zajmuj¹cych siê
pomoc¹ w pisaniu wniosków (czyli np.
mojej skromnej osoby).
Podstaw¹ do starania siê o przyznanie pieniêdzy jest wiêc wniosek wraz z
kompletem za³¹czników. Jakich? Ka¿dorazowo odpowied znajdzie siê w wytycznych konkursowych. Na dzieñ dzisiejszy prawie pewne jest, ¿e przedsiêbiorcy bêd¹ zobowi¹zani przedstawiæ biznesplan projektowanego przez nich przedsiêwziêcia. Na 100% niezbêdny bêdzie równie¿ odpis z KRS oraz zawiadczenie o
wpisie do ewidencji gospodarczej. Trze-

Z cyklu
Polska w UE

ba te¿ pamiêtaæ, by pierwszy z tych dokumentów wydany by³ nie wczeniej,
ni¿ na 3 miesi¹ce przed dniem z³o¿enia
wniosku. Z wpisem do ewidencji sprawa ma siê jeszcze inaczej. Wa¿ne jest,
by znajdowa³a siê na nim adnotacja urzêdowa, ¿e dane w nim zawarte nie uleg³y
zmianie. Ka¿dy dokument musi byæ w³aciwie odpisany, opieczêtowany i zaparafowany. Do podpisywania siê nale¿y
u¿ywaæ takiego tuszu lub atramentu, który
nie pozostawi w¹tpliwoci, ¿e nie mamy
od czynienia z kserem. Mówi¹c po ludzku
 czarny kolor odpada, podpisujemy
siê jedynie niebieskim. Komplet dokumentów spinamy razem tak, by uczyniæ
z niego jedn¹ ca³oæ. Nie s¹dzê, by wprowadzona zosta³a koniecznoæ bindowania,
jednak¿e wszystko ma siê trzymaæ kupy.
Zanim wiosek wraz z za³¹cznikami w
odpowiedniej liczbie kopii zamkniemy w
kopercie i wylemy, b¹d osobicie zawieziemy do instytucji og³aszaj¹cej konkurs, warto, by ponownie przejrza³a go
osoba, która nie bra³a udzia³u w jego
przygotowaniu. Tutaj równie¿ mog¹
pañstwo na mnie liczyæ. Choæ konkursy nie zosta³y jeszcze otwarte, zapraszam do odwiedzenia mnie (przypominam  w budynku starostwa). Pomóc
mogê równie¿ podczas wype³niania
wniosku.
Za tydzieñ s³ów kilka o tym, w jaki
sposób i przez kogo z³o¿ony przez Pañstwa wniosek bêdzie oceniany.
Bartosz Cieluk

Regionalny System
Wspierania Innowacji
Powiatowy Punkt Kontaktowy w Olecku
ul. Kolejowa 32, 19  400 Olecko
Tel./fax (087) 520 21 47 w. 41

'
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Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
Wyniki z 2 grudnia b.m.:
* Ró¿ni - Weteran 1:4 (1:2); bramki: Kamil ¯yliñski - Robert Smyk 2, Waldek
Opanowski i Tomasz Opanowski.
* Sk³adowa - Rapid Team 3:0 (walkower).
* Ró¿ni - TSV Sk³adowa 1:11 (1:4); bramki:
£ukasz Milewski - Dominik Ga³¹zka 3,
£ukasz Senkowski 2, Pawe³ Sadowski
2, Filip Judycki 2, Marcin Walu i Daniel
Bogdanowicz.
* Weteran - Rapid Team 3:0 (walkower).
* Sk³adowa - TSV Sk³adowa 6:3 (2:2);
bramki: Artur Pajewski, Kamil Szarnecki
3, Tomasz Karniej i Andrzej Miliszewski
- £ukasz Senkowski 2 i Filip Judycki.
* Ró¿ni - Rapid Team 3:0 (walkower).
* Weteran - Sk³adowa 1:5 (0:1); bramki:

Henryk Fiertek - Sebastian Antkiewicz
2, Andrzej Miliszewski 2 i £ukasz Dêbski.
* Rapid Team - TSV Sk³adowa 0:3 (walkower).
* Ró¿ni - Sk³adowa 2:19 (1:10); bramki:
£ukasz Milewski i Kamil ¯yliñski Kamil Szarnecki 7, Andrzej Miliszewski 5, Artur Pajewski 3 i £ukasz Dêbski 4.
Zawody sêdziowa³ wspó³organizator
Ligi p. Marcin Putra - nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
TABELA LIGI:
1. Sk³adowa
2. Weteran Ol.
3. Ekipa
4. Ekipa z Z.J.

7
6
4
3

15
12
10
9

42:25.
21:12.
34:12.
16:11.

5. Ekipa Siejnik
4
7
20:7.
6. TSV Sk³adowa
3
6
17:7.
7. Ró¿ni
7
6
14:72.
8. Joga Bandito
3
4
26:10.
9. Liderzy Hamasu 3
4
15:8.
10. Canarinhos
3
0
6:19.
11. Rapie Team
6
0
6:30.
(Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych meczy, punkty, stosunek
bramek zdobytych do straconych.)
Kolejne mecze odbêd¹ siê w najbli¿sz¹ niedzielê - 9.XII.2007 r.:
1. Canarinhos - Joga Bandito  11.00.
2. Ekipa Z. J. - Liderzy Hamasu  11.30.
3. Canarinhos - TSV Sk³adowa  12.00.
4. Joga Bandito - Liderzy Hamasu  12.30.
5. Ekipa Z. J. - TSV Sk³adowa  13.00.
6. Canarinhos - Liderzy Hamasu  13.30.
7. Joga Bandito - Ekipa Z. J.,  14.00.
8. Liderzy Hamasu - TSV Sk³adowa  14.30
ben
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Nie wiem jeszcze jak d³ugo panowie Ujazdowski, Zalewski i Dorn bêd¹ powtarzali,
¿e nie maj¹ zamiaru odchodziæ z PiS, a
Jarek Kaczyñski ma byæ szefem i ju¿, bo
dziennikarze nie daj¹ za wygran¹. Wypisuj¹ i powtarzaj¹ ci¹gle jakie bzdurne informacje o odejciu, robieniu nowej partii, roz³amie. Nawet informacje z
pierwszej rêki ich nie interesuj¹... I tak
wiedz¹ swoje... Bo tata Marcina im po-

PROWINCJA£KI
¯e go od dawna i mocno, i tak dalej.
¯e ma robotê super w Londynie i dla
niego. Chocia¿ on nie musi, wystarczy
¿eby by³. Razem. Je¿eli nie mo¿e, to w
Bo¿e Narodzenie niech czeka.
- Zapytasz, Szanowny Czytaczu, co
Wacek na to?
- P³aka³.
TELEFON
Wynalazek diab³a. Opiera³ siê Wacek d³ugo. Podda³ siê smarkatej. Zap³aci³ honorowo ca³¹ sumê, mimo, ¿e nie
chcia³a. Natychmiast, gdy w kolorowym
pude³ku pod sklepikiem z piêknym umie-

Dokoñczenie ze s. 20.
wiedzia³... Takie czasy.
Mam te¿ kilka uwag na temat nowego ministra sprawiedliwoci. Coraz wiêcej wskazuje na to, ¿e nowy minister bêdzie
mia³ tyle wspólnego ze sprawiedliwoci¹,
co wiêty Miko³aj z rzeczywistoci¹.
Adwokat Wielkich Tego wiata trochê inaczej widzi sprawê równoci i sprawiedliwoci. W sk³adzie rz¹du sprawia
wra¿enie cz³owieka narzuconego przez
oligarchiê za pomoc i bardzo szerokie
Dokoñczenie ze s. 20.
chem i szczêciem w oczach wrêczy³a.
Wacek intymnie kombinowa³. Nie to, ¿e
tam co miêdzy nimi zajæ mia³o a z prostego wstydu. On z Malin¹ (ksywa od
purpurowej urody amfasa, któr¹ ponoæ
traci³ jedynie sam na sam z kobiet¹) i
Esem (ten pseudonim pochodzi od traktora przedwojennego, którym goæ jedzi³ jeszcze w latach osiemdziesi¹tych)
tworzyli elitarny Klub Tradycyjnej Komunikacji. Wacek klub wymyli³ przy
mamrocie, wiêc prezesem zosta³.
Wiêc tajemnic¹ mia³a zostaæ fanaberia smarkuli. Tylko do esemesów, by
Wacek móg³ czytaæ. Ona informatyk z

poparcie, jakie okaza³a elita naszego
kraju. Jeli chodzi o tê elitê, to nie zdziwi¹ mnie przysz³e rozwi¹zania zastosowane wobec Panów Stok³osy i Krauzego. Na pewno d³ug wobec oligarchii
zostanie sp³acony.
Cieszê siê bardzo, ¿e spotkamy siê
za tydzieñ. Opowiemy sobie jak to by³o,
gdy po wiecie chodzi³ wiêty Miko³aj.
Do us³yszenia.
PAC

TRYPTYCZEK
O NIEPODRÓ¯Y
licencjatem liczy³a, ¿e szybko go nauczy
pe³nej obs³ugi. ¯e cywiliza z niego zrobi. Tu nacinie, tu kliknie. O dwudziestej, ju¿ z podró¿y. Debiut. Poszed³
Wacek od ludzi. Bo nawet w mieszkaniu przez cianê s¹siadów aparat s³ychaæ gdy dzwoni.
Na mocie, przez barierkê, w bystry
nurt majowy rzeki, od wibracji i gongu
nag³ego telefon polecia³.
- Zapytasz, Szanowny Czytaczu, czy
Wacek jest a¿ tak lêkliwy?
- Te¿ siê nad tym zastanawiam.
Jan Nowak-Kowalski

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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I siedem dni za nami. By³o nawet fajnie. Mi siê podoba³o. Taki sobie mi³y i
przyjemny tydzieñ. Czy by³o spokojnie?
Oczywicie. Prawie jak w przedszkolu
miêdzy przedszkolakami. Trochê siê poprztykali i - jak zwykle - ka¿dy wróci³ do
swoich zabawek i piaskownicy.
A co siê sta³o? Jak zwykle ch³opaki
próbowali swoich si³. Trochê siê naindyczyli i naburmuszyli, ale do rêkoczynów nie dosz³o. Pe³na kultura. Powsta³
taki drobny spór: kim jest Pan Prezydent
i kim jest Pan Premier. I który jest wy¿szy. Oczywicie nie chodzi tu o wzrost,
bo obaj panowie nie maj¹ zbyt wielkich
osi¹gniêæ w kwestii wielkoci i wysokoci w centymetrach. Posz³o o to, który z
Panów jest wa¿niejszy. Jak nie patrzeæ,
Pan Prezydent jest g³ow¹ naszego pañstwa i wiele spraw powinno równie¿ dotyczyæ w³anie tej g³owy. Pomijanie Prezydenta w sprawach dotycz¹cych spraw
zagranicznych i wojskowoci jest, lekko
ironizuj¹c, dziecinne. Oczywicie medialnie
znowu wysz³o na to, ¿e co z³ego robi
Prezydent. mieszne, ale robienie ankiet
i odwo³ywanie siê do opinii publicznej,
która wykaza³a siê brakiem wiedzy na temat
uprawnieñ Prezydentów RP. G³upawe
zachowanie ministra MON, który nawet
nie raczy³ poinformowaæ Prezydenta, ¿e
poj¹³ decyzjê o wycofaniu wojsk z Iraku
w 2008 roku jest po prostu skandaliczne. Albo Pan Minister siê nie orientuje,
¿e Prezydent RP jest najwy¿szym zwierzchnikiem wojska w naszym kraju? Jeli nie
zorientowa³ siê w tej sprawie, to mo¿e
to stanowisko jest dla niego za ciê¿kie i
zbyt trudne do ogarniêcia rozumem. O
Panu Ministrze Spraw Zagranicznych ju¿
zaczynaj¹ siê anegdoty, ¿e bêdzie ciga³ siê z Premierem Tuskiem w wycigach o wzglêdy z Prezydentem. Przyznam,
¿e zaczyna byæ miesznie. Wygl¹da to
na, ¿e trzech panów zaczyna ostr¹ kampaniê wyborcz¹ przed kampani¹ prezydenck¹ w 2010 roku. O ile najni¿szy z
nich jest tak jakby w opozycji wobec
dwóch pozosta³ych, to kwestia bêd¹cych
teraz po jednej stronie jest ciekawa. Zarówno Pan Tusk jak i Pan Sikorski maj¹
du¿e ambicje by zostaæ prezydentami naszego kraju. Obaj tego nie ukrywaj¹ i o
obu mówi siê kuluarach polityki. Wiêc
ca³y festiwal cigania siê w konkurencji
kto lepszy dopiero siê zaczyna. Na razie
w najbli¿szych dniach odbêd¹ siê rozmowy w cztery oczy: Pana Prezydenta z
Panem Premierem, Pana Prezydenta z
Panem Ministrem i najprawdopodobniej

Pana Premiera z Panem Ministrem. Podczas tej ostatniej rozmowy obaj panowie ustal¹, kto bardziej kocha Pana Prezydenta. Wg zasad najbardziej kochaæ
powinien Pan Premier, a pan Minister
MSZ powinien troszkê mniej. Tak trochê, wg s³ów wachmistrza Kality, który
czêsto powtarza³ stare u³añskie porzekad³o: Przed Gospodarza nie wychod.
Ca³a rozmowa odbêdzie siê przy drzwiach
zamkniêtych... Ma siê rozumieæ.
A co w moim ukochanym PiSie?
Oczywicie siê k³ócimy. Tak to opisuje

PROWINCJA£KI
STARY LAS
Mój znajomy Wacek, ten z pierwszej
klatki pierwszego bloku, najogólniej
mówi¹c ma siê pó³ biedy. To znaczy, ¿e
³azi trochê bardziej pow³ócz¹c nogami,
czyli dycha jeszcze.
Ponoæ choróbska ró¿ne wlok³y siê
za nim przez ca³e lato i spory kawa³ek
jesieni. Poblad³oæ i zdecydowanie ogólna
mizerota; oto co na pierwszy rzut oka
jak na d³oñ wylaz³o.
Na Wszystkich wiêtych spotka³em
Wacka... nie, nie na cmentarzu w jego
parafii, a g³êboko w lesie na drodze lokalnej, dumnie zwanej powiatow¹. Gapi³
siê w zwart¹ przestrzeñ lenego sufitu
w szaroci ¿a³osnej czekaj¹cej na bia³¹
poduchê. Przynajmniej dwa kwadranse,
bo tyle czasu go widzia³em, stercza³ jak
ta sosna rozdziana ze wszystkiego prócz
grubej kory pnia.
Zapytasz, Szanowny Czytaczu, co ja
tam nieopodal robi³em?
- Zagapiony sta³em!

prasa i omawiaj¹ inne media. W PiS trwa
ci¹g³e rozliczenie po przegranych wyborach. Mówi o roz³amie, traumie itd. Ostatnio
wygrana partia leczy³a traumê po przegranych wyborach przez dwa lata i jako tego nikt z rozrzewnieniem nie wspomina i wiêkszoæ udaje, ¿e nic takiego
nie by³o. Teraz dziennikarze, którzy przyzwyczaili siê do wiecznego krytykowania i szukania dziury w ca³ym, jako nie
mog¹ w dalszym ci¹gu przestawiæ siê ze
swoich zwyczajów przez ostatnie dwa lata.
Dokoñczenie na s. 19.

TRYPTYCZEK
O NIEPODRÓ¯Y
NIEDOBRE UCZUCIE
Pó³ roku wczeniej dozna³ Wacek
wstrz¹su z powodu pewnej ledwie co
panienki. Wszed³ jej w drogê kilka lat
temu, gdy zupe³nym dzieciakiem jeszcze
by³a. Batonikiem ³zy dziecka osuszy³ i
pog³aska³ po g³ówce ryksê, gdy bodaj z
kolan ojcu spad³a, a ten siê nie zlitowa³
zajêty trunkowaniem.Wacek, stare konisko, wówczas pewnie nawet nie pomyla³, ¿e ta ma³a stanie siê kiedy niezwykle powabn¹ kobiet¹.
W³anie wiosn¹ tego roku przytuli³
pannê, jak kiedy, niewinnie i dosyæ
publicznie, bo siê rozklei³a zupe³nie niespodziewanie z przyczyn niezrozumia³ych.
I pog³aska³ po d³ugim, lni¹cym kasztanie. I poklepa³ po wystaj¹cych ³opatkach.
A ona wówczas w jego ucho wla³a
strumieniem wartkim jak na wiosnê nurt
miejscowej rzeki tekst zupe³nie kosmicznie ob³êdny.
Dokoñczenie na s. 19.

